PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Jerzy SUŁKO

Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w osteoporozie u dzieci
Diagnostics and medical treatment in case of osteoporosis in
children

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265,
30-663 Kraków
Oddział Ortopedyczno-Urazowy
Kierownik Oddziału:
dr n. med. Krzysztof Miklaszewski

Słowa kluczowe:
osteoporoza, osteoporoza u dzieci, bisfosfoniany
Key words:
osteoporosis, osteoporosis in children, bisphosphonates

Adres do korespondencji:
prof. dr hab Jerzy Sułko,
ul. Czyżyńska 21/137,
31-571 Kraków.
Adres mailowy: jerzysulko@hotmail.com
Nr telefonu: 603 648 135
OSTRY DYŻUR 2015 . tom 8 . numer 3

Rozpoznanie osteoporozy u dzieci zgodnie
z definicją powinno być postawione na podstawie przeprowadzonego badania densytometrycznego obejmującego odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Badanie to określane jest
jako densytometria techniką DEXA (Dual
Energy X-ray Absorptiometry). Analizując
kliniczne objawy osteoporozy u dzieci należy wymienić: bóle kostne, bóle kręgosłupa, czasami osłabienie i ogólne „rozbicie”.
Osteoporoza wtórna u dzieci jest spowodowana definiowalnymi czynnikami – może
towarzyszyć różnym chorobom, być następstwem stosowania leków lub długotrwałego
unieruchomienia.
W przypadku rozpoznanej osteoporozy
proponowane jest leczenie bisfosfonianami.
Leczenie powinno trwać kilka lat, co najmniej do normalizacji BMD. Jeśli chodzi o
leczenie osteoporozy dziecięcej za pomocą
bisfosfonianów, to nie ma jednoznacznych
wytycznych do ich stosowania. Prezentowane prace przynoszą jednak pozytywne
obserwacje chorych tak leczonych, a jednocześnie brak jest doniesień o ubocznych
skutkach ich stosowania u dzieci.
Należy także zwrócić szczególną uwagę na
profilaktykę możliwego występowania osteoporozy wtórnej. Istnieją już jednoznaczne
wskazania oraz zalecenia do leczenia profilaktycznego w pewnych sytuacjach np.
stresu oparzeniowego lub przy przewlekłej
sterydoterapii.

According to the definition of osteoporosis, its diagnose should be made on basis
of DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry) investigation of lumbal spine. The
most often clinical signs of osteoporosis in
children are: pain of bones and spine, bad
mood , fatigue. Secondary osteoporosis can
be caused by other illnesses , specific drugs
usage or bones non weight bearing for a
long time.
Osteoporosis should be treated by use of bisphosphonates. The treatment should take
several years and normalisation of BMD
(Body Mass Density) should be gained. The
are no clear indications or algorithms of
threating children`s osteoporosis with use of
bisphosphonates. There are papers presenting good results of such management but
the authors don`t concern on its side effects.
The great attention should be given to the
prophylaxis of secondary osteoporosis. There are already indications of bisphosphonate
usage in cases of burning stress or long-term
steroid therapy.

Definicja
Klasyczna definicja osteoporozy
przyjęta przez WHO odnosi się do
osób dorosłych i stwierdza: „osteoporoza jest układową chorobą szkieletu,
charakteryzującą się niską masą kości,
upośledzeniem jej mikroarchitektury i
w efekcie zwiększoną podatnością na
złamania” [1]. W 2000 roku przyjęto
określenie osteoporozy, jako choroby
szkieletu charakteryzującej się obniżoną wytrzymałością kości, co zwiększa
ryzyko złamania [2].
W 2007 roku International Society of
Clinical Densitometry (ISCD) podało
definicję osteoporozy odnoszącą się do
dzieci [3-5]. Uznano, że osteoporoza
u dzieci występuje, jeśli gęstość mineralna kości (spine bone mineral density - BMD) w odcinku lędźwiowym
kręgosłupa wynosi poniżej 2 odchyleń
standardowych w stosunku do normy

dla wieku i płci (czyli Z-score), zaś
dziecko przebyło jedno złamanie kości
długiej kończyny dolnej, bądź dwa złamania kości długich kończyny górnej
lub jedno złamanie kompresyjne trzonu
kręgu. W najnowszych publikacjach
potwierdzono zasady rozpoznania, ale
ze zwróceniem szczególnej uwagi na
stopień/rodzaj urazu [6-8].
Podział
Osteoporozę klasyfikujemy na dwa
typy - pierwotną i wtórną [9]. Według
dawnych podziałów za osteoporozę
pierwotną uznaje się chorobę o nieustalonej przyczynie pierwotnej, a zalicza
się do niej osteoporozę młodzieńczą
idiopatyczną - (Idiopathic Juvenile
Osteoporosis - IJO). Taka forma osteoporozy, ze wszystkimi objawami klinicznymi, występuje bardzo rzadko.
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Dlatego wprowadzono pojęcie osteoporozy samoistnej (Idiopathic Osteoporosis - IO), którą rozpoznaje się po wykluczeniu znanych przyczyn osteoporozy
wtórnej [9,10]. Drugim typem osteoporozy pierwotnej jest osteoporoza inwolucyjna występująca w dwóch formach
- postmenopauzalnej i starczej.
Osteoporozy wtórne zaś są spowodowane innymi, definiowalnymi czynnikami
- mogą towarzyszyć różnym chorobom,
być następstwem stosowania leków lub
długotrwałego unieruchomienia.
Należy podkreślić, że obecnie w piśmiennictwie klasyfikuje się osteoporozę również na dwa typy: pierwotną i
wtórną - ale z nieco innym podziałem.
Do osteoporozy pierwotnej należy
idiopatyczna osteoporoza młodzieńcza
(IJO) oraz wrodzona łamliwość kości
(Osteogenesis Imperfecta) i inne choroby genetycznie uwarunkowane, prowadzące do powstania nieprawidłowej
kości. Wtórna osteoporoza może być
spowodowana: zaburzeniami endokrynologicznymi, zaburzeniami ze strony
przewodu pokarmowego, defektami
metabolicznymi, działaniem leków, a
także może być wywołana przez inne
choroby, w tym układowe tkanki łącznej i nowotworowe [11-13].
W najnowszym piśmiennictwie,
przede wszystkim obejmującym osteoporozę dziecięcą, podtrzymany jest
podział na te dwa typy, choć próbuje
się wprowadzić nieco odmienne nazewnictwo: pierwotna utrata masy kostnej i
wtórna utrata masy kostnej [14].

Przyczyny – etiologia
Omawiając pokrótce osteoporozy
pierwotne należy wspomnieć, poza
wrodzoną łamliwością kości, o innych
jej przyczynach uwarunkowanych genetycznie i powodujących zaburzenia
produkcji tkanki łącznej. Należą do
nich następujące choroby: zespół Ehlersa-Danlosa, zespół Marfana, osteoporosis-pseudogliona syndrom, wczesna
postać choroby Pageta, homocystynuria, choroba Wilsona [11-14]. Ponadto
do pierwotnej osteoporozy zaliczamy
krzywicę hypofosfatemiczną [14]. We
wszystkich tych przypadkach mutacje
genetyczne albo deficyty enzymatyczne powodują, że struktura kości jest
nieprawidłowa - osteoporotyczna. Mechanizm powstania tych zaburzeń jest
dość skomplikowany i wiążą się z nim
takie elementy jak: polimorfizm genu
receptora witaminy D (VDR); mutacje genu Lipoprotein Receptor-related
Protein 5 (LPR 5) co wpływa na regulację masy kostnej poprzez osteoblasty;
działanie polipeptydu nogging powodującego inaktywację czynnika wzrostu
(TGF)-B oraz działanie białka morfogenetycznego ( bone morphogenetic
protein - (BMP)-4; ścieżka aktywacji
receptora czynnika KB (RANK) i jego
ligandu RANKL oraz osteoprotegeryny
(OPG) [14-17].
Osteoporozy wtórne spowodowane
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są znanymi czynnikami osłabiającymi strukturę kości. Zalicza się do nich
pewne grupy zaburzeń spowodowanych
przez: zmiany adaptacyjne w przebiegu
ostrego stresu i zapalenia; zaburzenia
wchłaniania witamin i innych elementów diety; sarkopenię; unieruchomienie; supresję szpiku kostnego; leki;
endokrynopatie.
Próbując opisać mechanizm powstawania osteoporozy wtórnej, warto przypomnieć opisane zmiany adaptacyjne i
utratę masy kostnej w następstwie urazu oparzeniowego [18]. Procesy, które wtedy zachodzą stanowią przykład
uwarunkowań powodujących zwiększoną utratę masy kostnej także w innych procesach.
Odpowiedź zapalna powoduje produkcję cytokin interleukin (IL-)1B oraz
IL-6, które stymulują osteoblasty do
produkcji RANKL, a ten z kolei pobudza szpik kostny do produkcji komórek
różnicujących się w osteoklasty. Dlatego, skutkiem wzmożonej aktywności
osteoklastów, dochodzi do szybkiej resorpcji kości. Dodatkowym elementem
stresu oparzeniowego jest produkcja
endogennych glikokortykosteroidów i
katecholamin, również stymulujących
osteoblasty do produkcji RANKL, co w
efekcie daje podwójne działanie resorpcyjne w obrębie kości. Jeśli proces trwa
ponad 2 tygodnie, to dodatkowo dochodzi do apoptozy osteoblastów [18]. Endogenne glikokortykosteroidy nie tylko
powodują apoptozę osteoblastów i najpewniej osteocytów, ale także wpływają
na kość resorpcyjnie. Ten mechanizm,
w sposób analogiczny wywołuje obniżenie masy kostnej w przebiegu sepsy,
zmian zapalnych w tym przede wszystkim na tle reumatoidalnym czy chorób
tkanek łącznych [19-22].
Wprowadzono także pojęcie sarcopenia, oznaczające niską masę mięśniową
szkieletu, co powoduje obniżenie sił
działających na szkielet i negatywnie
wpływa na budowę kości. Tę problematykę rozwinął Frost, w ciekawych
pracach oceniających wpływ aktywności i działania mięśni na strukturę kości, co zresztą nawiązuje do znanego
prawa Wolffa [23,24].
Sarcopenia
towarzyszy pewnym schorzeniom, jak
mózgowe porażenie dziecięce, myelodysplazja, choroby neuromięśniowe,
miopatie, itp. [25-28 ]. Podobnie działa
dłuższe unieruchomienie oraz zaburzenia odżywiania (zaburzenia wchłaniania czy też anorexia nervosa).
Kolejne przyczyny osłabienia struktury kości, to supresja szpiku kostnego. Występuje ona w przebiegu chorób
autoimmunizacyjnych,
układowych,
a także skutkiem leczenia przy użyciu
chemioterapeutyków lub radioterapii,
co zaburza różnicowanie komórek szpiku w linię osteoblastów [29].
Utratę masy kostnej powodują też
leki, z których najbardziej znane są sterydy, ale też starszej generacji antykonwulsanty, czy leki immunosupresyjne
stosowane w transplantologii [30,31].
Inne przyczyny utraty masy kostnej to

grupa chorób zaliczanych do endokrynopatii (thalassemia, choroby tarczycy,
deficyty hormonalne).

Diagnoza
Analizując kliniczne aspekty osteoporozy u dzieci należy podkreślić, że
chorzy u których później rozpoznaje
się osteoporozę, zgłaszają charakterystyczne dolegliwości. Należą do nich:
bóle kostne, bóle kręgosłupa, czasami
osłabienie i ogólne „rozbicie”.
Rozpoznanie osteoporozy zgodnie z
definicją powinno być postawione na
podstawie przeprowadzonego badania
densytometrycznego obejmującego odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Badanie
to określane jest jako densytometria
techniką DEXA (Dual Energy X-ray
Absorptiometry) [3-6].
Opisywane są także inne możliwe badania, ale jeszcze nie są przyjęte jako
badanie powszechne i powtarzalne. Do
nich zaliczamy: Quantitave computed
tomography (QCT) i peripheral Quantitave computed tomography (pQCT).
Na razie brak jest standaryzacji dla
dzieci, a dostępność jest bardzo mała
[13].
W ocenie osteoporozy u dzieci przydatne jest również przeglądowe zdjęcie
radiologiczne kręgosłupa pozwalające
ocenić strukturę kręgów i obecność
potencjalnych złamań kompresyjnych,
a w nasilonej osteoporozie, w sposób
jednoznaczny uwidaczniające zdemineralizowaną strukturę kostną [13,32].
Z badań laboratoryjnych wykonujemy poziom wapnia i witaminy D3.
Ponadto badamy poziom osteokalcyny
i ewentualnie frakcji kostnej fosfatazy
zasadowej, jako markerów aktywności
kostnej.
Oczywiście istotny jest wywiad pod
kątem złamań, które są elementem rozpoznania osteoporozy, a ponadto wywiad dotyczący innych chorób, diety i
stosowanych leków.
W najnowszych doniesieniach, uzyskujemy informacje, że opracowano
także powtarzalne metody badania densytometrycznego u dzieci poniżej 5
roku życia, co pozwoli na rozpoznanie
osteoporozy przy zastosowaniu metody
densytometrycznej DEXA [33].

Leczenie
We wstępnej fazie choroby, można
powiedzieć w łagodnej jej postaci lub
profilaktycznie, wprowadzamy leczenie suplementacyjne stosując preparaty
wapnia i witaminy D3. Zalecane dawki
u dzieci to 500 mg wapnia i od 400 do
800 jednostek witaminy D3.
W przypadku rozpoznanej osteoporozy,
zgodnie z zaproponowaną współczesną
jej definicją odnoszącą się do dziecka,
proponowane jest leczenie bisfosfonianami. Preparatem, który obecnie
stosujemy u dzieci jest Pamifos. Lek
ten stosujemy w dawce 1mg/kg wagi,
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we wlewie 4 godzinnym i ten schemat
powtarzamy przez 3 kolejne dni. Kolejną serię leku stosuje się w odstępach
3-miesięcznych. Leczenie powinno
trwać kilka lat, co najmniej do normalizacji BMD.
Bisfosfoniany stosuje się u dzieci
od lat 90-tych ubiegłego wieku, a zastosowano je powszechnie u dzieci z
wrodzoną łamliwością kości (OI). Najwięcej doniesień naukowych dotyczy
właśnie tej grupy [34-37]. Bisfosfoniany u dzieci z ciężką postacią OI stosuje
się już od okresu niemowlęcego [36].
Rozpoczęto także leczenie tych dzieci
postaciami doustnymi bisfosfonianów
[38,39]. Ale bisfosfoniany stosuje się
także praktycznie we wszystkich formach osteoporozy wtórnej i coraz więcej naukowych doświadczeń w tej kwestii jest publikowanych [40-46].
Należy także zwrócić szczególną
uwagę na profilaktykę możliwego występowania osteoporozy wtórnej. Istnieją już jednoznaczne wskazania oraz zalecenia do leczenia profilaktycznego w
pewnych sytuacjach. Po pierwsze, dotyczy to stresu oparzeniowego, gdzie zalecane jest podawanie bisfosfonianów
w pierwszych dniach leczenia [47,48].
Po drugie, zdefiniowano jak należy u
dzieci zapobiegać rozwojowi osteoporozy posterydowej, która jest jedną z
najczęstszych osteoporoz wtórnych.
Rekomendacje zalecają na początku
leczenia sterydami, przy planowanym
ponad 3-miesięcznym okresie ich stosowania w dawce odpowiadającej 5 mg
prednisolonu, wprowadzenie podawania witaminy D3 i wapnia [31]. Jeśli takie leczenie nie przynosi efektu, nie jest
tolerowane lub jest przeciwwskazane,
bądź wystąpiło złamanie, to należy zastosować bisfosfoniany [49-51].

Podsumowanie
Coraz więcej doniesień naukowych
dotyczy osteoprozy występującej u
dzieci, a także jej leczenia i to również
za pomocą bisfosfonianów. Można się
także zastanawiać, czy rozpoznanie
osteoporozy i jej leczenie w okresie
dziecięcym i u młodych dorosłych (bo
to także aktualny trend [52]) poprawi strukturę kości w okresie wzrostu i
pozwoli osiągnąć odpowiednią masę
kostną dorosłego, zapobiegając w ten
sposób ujawnianiu się tej choroby w
późniejszym wieku, kiedy może prowadzić do licznych i niebezpiecznych
złamań, obniżając komfort życia takich
osób, ale też powodując dodatkowe
koszty na przykład leczenia chirurgicznego.
Jeśli chodzi o leczenie osteoporozy
dziecięcej za pomocą bisfosfonianów,
to nie ma jednoznacznych wytycznych
do ich stosowania. Prezentowane prace
przynoszą jednak pozytywne obserwacje chorych tak leczonych, a jednocześnie brak jest doniesień o ubocznych
skutkach ich stosowania u dzieci. Coraz
więcej doniesień o stosowaniu bisfosOSTRY DYŻUR 2015 . tom 8 . numer 3

fonianów u dzieci świadczy o coraz
większej determinacji w leczeniu dzieci
z osteoporozą pierwotną i wtórną. Wydaje się, że jest kwestią czasu, kiedy
rozpowszechnienie stosowania takiego
leczenia spowoduje, że będzie ono zalecane w sposób jednoznaczny. Uważam,
że aktualnie stosowanie bisfosfonianów
jest uzasadnione u dzieci z cechami
osteoporozy, z niskim BMD, ze złamaniami w wywiadzie i bólami kostnymi.
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